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 شهرسازی و معماری در ضروریاتی ،گرایی و منطقه گرایی زمینه
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 مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری، ارشد کارشناسی دوره وهشگرپژ
 oladhoseein@gmail.com: رایانامه

 

 

 
 چکیده

 و معماری طراحی فرآیند در محیط، بستر با طرح همزیستی و تعامل بهبود منظور به معماران امروزه

 بر عالوه که دان نموده پیدا ای توجه قابل گرایش گرایی منطقه و گرایی زمینه های مقوله به شهرسازی

 تاثیر عوامل لیهک شناخت راستا، این در. پردازند می نیز دیگری های حوزه به حیطه این در کالبدی جنبه

 طرح در ها اخصهش این به توجه و بوده ضروری امروز، زمینه کالبد ریزی پایه برای انسانی و محیطی گذار

 غیره و فرهنگی اجتماعی، بصری، کالبدی، اقلیمی، جغرافیایی، خصوصیات شامل که شهری موجود های

 برای طلوبم محیطی ایجاد جهت شهرسازی و معماری جوامع در باید که است نتایجی از باشد،می

 اطراف محیط اب طرح ارتباط و جوانب تمامی نظرگیری در با باید طراح. شود گرفته نظر در انسان زندگی

 طراحی این. کند داپی نمود آن در نو ای گونه به گذشته مفاهیم که آمیزد هم در چنان را کهنه و نو ،بستر

 نیز گذار تاثیر عناصر دیگر و مصالح شکل، رنگ، انتخاب در اهمیت مسلتزم کاربری نوع به توجه با

 با و دار جهت محتوای تحلیل روش به کیفی رویکردی با ،است شده سعی پژوهش این در. باشندمی

 تریناصلی و ختهپردا پیشین محققین و پردازان نظریه نظریات بررسی به اسنادی، و ای کتابخانه مطالعات

 طراحی الزمه ها ویژگی این آیا که رسید نتیجه این به تا نمود مشخص را مقوله این در موجود های نشانه

 به توجه با گردد؟می احساس میزان چه تا گرایی زمینه ورتضر و هستند؟ شهرسازی و معماری های

 و نسل ره که گردید مشخص حیطه، این در مطالعات و نظریات کلیه بر تاکید و گرفته صورت مطالعات

 درک و خراج،است کلیدی نکاتی و قوانین رعایت با را خود ای زمینه و قدیمی نمادهای باید ای جامعه

 از خالی و هدف بدون نیز آیندگان زمینه که تا نماید تبیین مناسب ورتیص به را آن مجددا و کرده

 .نگردد اجتماعی و فرهنگی تاریخی، کالبدی، هایهویت

 

 زمینه گرامعماری  ،شهرسازی، معماری منطقه گرایی، ،زمینه گرایی: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

 مدت، طوالنی در. اندنموده ای ویژه توجه زندگی نبجوا تمامی در پایداری های شاخصه به ها انسان که است مدتی

 آلوده و منابع بردن ینب از با ها انسان زیرا است اجبار یک بلکه گردد نمی تلقی گزینه یک عنوان به تنها نه پایدار طراحی

 اساس همین بر. اند هندما غافل روند این آمیز فاجعه نتایج و آینده از و کشانده نابودی ورطه به را زمین خاک، و آب نمودن

 یا پایدار عماریم اصطالح. است محیط با مطابق طراحی آن دنبال به و پایداری معماری، در شده مطرح اخیر مباحث از یکی

 این بر. شود می اطالق مصنوعات و انسان طبیعت، همزیستی پیچیده مسائل به حساس معماری به زیستی محیط معماری

 و متن مچنینه و اطرافشان نواحی و مجاور طبیعی و مصنوع های محیط بر را مخرب ثیراتتا کمترین که بناهایی اساس،

 کانام گرایی زمینه بر اکیدت با تنها پایدار معماری به رسیدن لذا. گردند می تلقی پایدار بناهای باشند، داشته خود کلی زمینه

 بستر زبان درک ساسا بر آن گیری شکل و فضا با محیط دپیون و مداری زمین بر تاکید با گرا زمینه معماری. باشد می پذیر

 به ساختمان نتیجه در ،میکند طراحی و رسانده عینیت به است، کرده القا او به معماری بستر که را پیامی واقع در و پرداخته

 (. 1388 احمدی،). بود خواهد پیرامون طبیعت از کوچک جزئی عنوان

 جنبه به توجه عدم هک چرا. شود می توجه نیز انسانی های جنبه به کالبدی، های جنبه به توجه بر عالوه گرایی زمینه در

 و معاصر دنیای در عاتاطال سریع تبادل. داشت خواهند پی در ناپذیری جبران آثار که آورد می بوجود را بناهایی انسانی های

 شهرسازی و ریمعما. شوند تبدیل عمومی هایشهر به و شده سازی یکسان شهرها که گردیده سبب معماری، با آنها ارتباط

 زمینه معماری. (1392 ،طهماسبی و بهزادفر) باشد انسانها بین همبستگی و اجتماعی تعامالت افزایش پی در جدایی، جای به باید

 در موجود مراحل و یگرای زمینه های شاخصه براساس. شود نمی نیز خالقیت و نوآوری از مانع و نداشته تقلید بر تاکید گرا

 به توجه و افتهی تغییر موضوع این به مخاطبان و معماران نگرش نحوه باید معمارانه، خالقیت بر عالوه معماری، آموزش

 آموزش با تا یردگ قرار نظر مد همواره معماری جامعه در بستر، اجتماعی و بصری کالبدی، اقلیمی، جغرافیایی، ویژگیهای

 . (1394 ایمانی،) آید وجود به معماری در مطلوب حیطم کارفرما، حضور و معماران صحیح

 بوده اصلی رویکردهای زا طراحی فرآیند در همواره که است طرح های داده و معماری بستر به توجه معماران اولیه ابزار از

 های نهگزی تمامی از تری کامل ارزیابی نهایت در. شود می منجر گسترده صورت به طراحی های گزینه شدن محقق به و

 دانشگاهی های طراحی زا بسیاری در بستر به توجهی بی امروزه،. دارد دنبال به را ها حل راه ترین موفق از استفاده و طراحی

. میگردید اجرا دیشاگر و استاد صورت به سنتی، جوامع در معماری آموزش گذشته، در(. 1390 همکاران، و نژاد مهدوی) است رایج

 وارداتی صورت به ربغ با ارتباط افزایش نتیجه در ایران اجتماعی تحوّالت صنعتی، انقالب پی در ربغ اجتماعی تحول از بعد

 بوزار دانشگاه سبک به ههنرکد ایجاد ها الگوبرداری این از یکی. بود تحوالت جمله از نیز آموزشی نظام تغییر و افتاد اتفاق

 (. 1374 طاقی،) یافت یرتغی زیبا هنرهای دانشکده به نامش بعدها که بود پاریس

 و وشهار فنون، اصلی هدف معماری، آموزش و یادگیری بنابراین، است؛ معماری در محوری موضوعی معماری، طرح

 و معماری انشجویاند معماران، توجه مورد موضوع بناها، برای طرحی ابداع زیرا. است طراحی روندهای و اصطالحات الگوها،

 از. دارد ستگیب متعددی متغیرهای به که است برانگیز چالش امری معماری طراحی اما (.1385 وایت،) است طراحی استادان

 طراحی ایه اتلیه در معماری آموزش به طراحی خصوص در الزم های آموزش یادگیری و طراح شخصیت گیری شکل که آنجا

 پس ،(Kvan & Yunyan, 2004) است تاهمی حائز معماری های دانشکده در معماری آموزش به توجه بنابراین است وابسته

 و گیرد می شکل محیط در معماری،. گردد می مشاهده گرایی منطقه آن دنبال به و گرایی زمینه به توجه لزوم نتیجه، در

 رو، این از(. 1386 لنگ،) دارند درونی ای رابطه هم با که است شده ساخته فرهنگی و جغرافیایی های ویژگی دارای محیط

 و زمینه) کالبد رب تأثیرگذار های بنیان ریزی پی جهت انسانی و جغرافیایی محیطی، عوامل کلیه شناخت شد، تهگف چنانچه

 (.1385 وایت،) است ضروری( منطقه
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  تحقیق مبانی نظری -2

 حیات با مستقیم طور به آن توسعه روند به شده حساب نگرشکه  دارد یافته رشد کالبدی ساختار، یک عنوان به شهر

 ارزشهای اهمیت به توجه با است شده سعی پژوهش این در(. 1388 نژاد، هاشم) باشد می مرتبط آن های فعالیت چگونگی و شهر

 مهمترین از یکی عنوان بهخلق شده  اثر در گرا زمینه معماری نقش به ها، تمدن گیری شکل بستر عنوان به زمین و سایت

 فضایی و فرمی زیبایی به دستیابی منظور به آموزش و ریزی برنامه معماری، طراحی فرآیند در. شود پرداخته ها شاخصه

 بخش این در .معماری طراحی بر موثر عوامل به نسبت متقابل کنش با است روشی معماری، دهی برنامه. کند می پیدا اهمیت

 ،«زمینه» شود.می پرداخته هریکها و تبیین آن معرفی به سپس و بررسی گرایی زمینه و زمینه های واژه شناسی ریشه ابتدا

 ریشه باید بنابراین. اند شده تفسیر غرب در بار نخستین برای که هستند هایی واژه هرسه «2گرایی منطقه» و «1گرایی زمینه»

 چه خود از ها واژه این دانست تا داد فرا گوش زبان به آغاز در باید دیگر، تعبیر به. جو نمودجست ایشان زبان در را آنها

 .کنند می حکایت چه از و دهند، می نشان را چیزی چه گویند،می

 اصل در کانتکست بنابراین. دارد آنها میان انسجام و کلمات میان ارتباط به اشاره لغت در( 3کانتکست) زمینه: زمینه -1-2

 ارتباط به مشار کانتکست رو، این از. است گفته یا سخن یک ساختن منظور به جمالت و کلمات ساختن مرتبط و تافتن هم به

 خواند بناها میان همنشینی و اتصال را کانتکست توان می قیاسی، ای گونه به شهر، بستر در. اجزاست میان همنشینی و

 را شکل و محتوی و شود می خلق آن در معماری که است محیطی و بستر متن همان زمینه از مراددر اینجا، (. 1389 مرزبان،)

 یکدیگر با تعامل در دو هر بنابراین. گیرد می تاثیر آن از و گذارد می تاثیر خود پیرامون محیط در پدیده هر. گیرد می دربر

دهد. ود که معنای اجزای گوناگون را میدر یک مفهوم معمارانه، زمینه می تواند به مثابه کل متحد و یکپارچه فرض ش .هستند

 (.1388رینی، )بحزمینه، محیط و مجموعه پیرامونی یک عنصر است 

 با. خواند ابناه میان نشینی هم و اتصال را کانتکست توان می شهر، بستر دراره شد، همانطور که اش: زمینه گرایی -2-2

 مقابل در اغلب ار بافت چه اگر .باشد (همبافت) یا (بافت) ،کانتکست تر درست برگردان شاید شناسی، ریشه این به توجه

Fabric این،بنابر. ندده می قرار Contextual تا است هترب سان، بدین. زمینه نه و است بافت هم تر درست تعبیر به 

Contextualism اشاره و دارد حیسط و دوبعدی داللتی بیشتر زمینه. «گرایی زمینه» نه و خوانده شود «گرایی همبافت» را 

ست که هر رویداد ابینشی فلسفی مینه گرایی ز .است فضایی و بعدی سه کنشی ،بافتن و بافت که حالی در کند، می بستر به

با تباط یانه در اریادگرارا به مثابه عملی جدانشدنی از زمینه موجود و تاریخ مستمر آن می داند و در رویکردی کارکردی و بن

ل معر موفق یا کا ،گرایی عمل در زمینه بوده و معیار زمینه ،شود. ریشه استعاری زمینه گراییحقیقت و معنا در نظر گرفته می

خی یدادی تاریمینه را مانند رواز طرفی، زمینه گرایی یک دیدگاه رایج در شهرسازی است که ز (.Fox, 2008)موثر است 

ه بشند، بلکه نمی با که اجزای کالبدی شهر، زیر پوشش نیروها یا ویژگی های درونی خود پندارد. زمینه گرایان معتقدندمی

 (.1380)توالیی، اند وابستهمحیط و مجموعه پیرامون آن 

 شهری ریزی برنامه های آرمان که شود می داده شرح چنین «گرایی زمینه» واژه ذیل «بیستم قرن معماری دانشنامه» در

 بناهای ایجاد که بود رو این از و درآید، اجرا به شهر مقیاس در توانست که بود دوم جهانی جنگ از پس تنها مدرن

 تاریخی های یادمان پس. بود موجود بافت و شهر تخریب نیازمند بعدی، یک و باز خطی، فضاهای در دمانن قوطی ساختهپیش

 توجه معماری گرایی زمینه به که منابعی جمله از. دادند دست از فرهنگی نقاط مقام در را خود عملکرد سنتی شهر مراکز و

  شهر بودن چندبعدی به نظری رویکردهای این. کرد اشاره «وترک فرد» و «رو کوین» اثر «کوالژ شهر» به توان می داشته، ویژه

 در روشی عنوان به گرایی زمینه بین، این در. کردند می رد را مدرنیستی گرایانه نفی و آلود تعصب مفاهیم و بوده معتقد

                                                           
1 Contextualism  
2 Regionalism  
3 Context 
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 گرایی زمینه است، ذکر به الزم. بود شهری چارچوب درون آن تفسیر و معمارانه میراث به احترام دنبال به معماری ریزیبرنامه

 .گردید معماری و شهری تفکر در مهم پارادایمی به تبدیل 1960 دهه از

 به Regre آن فعل و است، بخش و ناحیه نیز و جهت خط، معنای به خود ریشه و اصل در 1ریجن: منطقه گرایی -3-2

 اداره و راندن حکم معنای به که است مرتبط Regere با واژه این سو دیگر از. است بوده بخشیدن جهت و دادن جهت معنای

 جهان، از مشخصی بخش اداری، منطقه یک معنای به و گرفته خود به جغرافیایی مفهومی اساسا واژه این. است بوده کردن

 را آن که مکان بر مبتنی است خصوصیتی و خصلت داشتن است ه ریجنمشخص آنچه اما. است بوده کشور و پادشاهی قلمرو

 آن هرنال( و)ریجی Regional بنابراین. سازد می متمایز هار ریجن دیگ مقابل در و کند، می بودن Region مستحق و ویژه

 .داراست را منطقه ویژه خصلتِ که است چیزی

 

 تحقیق روش -3

 شهرسازی و معماری در آن های ریشه و گرایی منطقه گرایی، زمینه های مقوله به تحلیلی،-توصیفی نگرشی با پژوهش این در

 پژوهش. باشد می موجود مطالب تفسیر و توصیف تحلیل، بیان، اساس ای کتابخانه و اسنادی مطالعه که شود می پرداخته

 کیفی رویکرد از استفاده با که است روشی محتوا تحلیل. است پذیرفته انجام محتوا تحلیل روش به و کیفی صورت به رو پیش

 مکتوبات و اسناد یا و روزانه های یادداشت ها، مصاحبه از حاصل متون مند نظام حلیلت به مختلف، فنون کارگیری به با و

 محتوای صورت به هستند پنهان یا آشکار که را الگوهایی و رود می متون عینی محتوای یا کلمات فراسوی به و پردازدمی

 مربوط تفسیر به کیفی محتوای حلیلت در پنهان و آشکار محتوای (.Zhang, 2006) دهد می قرار آزمایش مورد آشکار

 جهت محتوای تحلیل هدف. (Graneheim & Lundman, 2004) هستند متفاوت انتزاع سطح و عمق در تفسیرها اما باشند،می

 بر تمرکز به تواند می موجود، پیش از نظریه. است نظریه خود یا و نظریه چارچوب مفهومی دادن گسترش و ساختن معتبر دار،

 Hickey) میکند فراهم آنها بین ارتباط و نظر مورد متغیرهای درباره را هایی بینی پیش امر این. کند کمک تحقیق های پرسش

& Kipping, 1996.) شهرسازی و معماری با آن پیوند های ریشه و بازشناخته را ها آن تقسیمات و گرایی زمینه باید ابتدا حال 

 در گرایی، زمینه و زمینه بحث به ای، کتابخانه مطالعات با ادامه در. نمود بررسی یانگرا زمینه و پردازان نظریه دیدگاه از را

 نداشتن یا داشتن ضرورت مصداق به بتوان نهایتا تا نشسته نظاره به را ارتباط این سیر سپس و پرداخته پژوهش حوزه راستای

 .نمود شناسایی را آنها های شاخصه ن،بی این در و برده پی شهرسازی و معماری های طرح گرایی زمینه به توجه

 

 یافته هابحث و  -4

 اعتقادات تاریخ، اب تعامل در تواند می ساختمان هر. شود می محسوب کل از جزئی عنوان به ابتدا در منفرد ساختمان یک

 خلق آن رد معماری که است محیطی و بستر متن همان زمینه از منظور اینجا در .باشد خاص ،مکان و زمان نیازهای و

 بنابراین. گیرد می یرتاث آن از و گذارد می تاثیر خود پیرامون محیط بر پدیده هر. گیردمی بر در را شکل و محتوا و شودمی

 است فرهنگی-اجتماعی و تاریخی کالبدی، های زمینه با سازگاری ،گرایی زمینه کلی طور به. هستند یکدیگر با تعامل در هردو

 و فعالیتی ،فرمی الگوهای کلی، موضوع سه تحت معماری در زمینه ،1980 سال در گینس، مریل گفتهو به  (1394 ایمانی،)

 .دشو می بندی دسته اقلیمی

 

 مینه در معماری و شهرسازیز -4-1

 با را آن مفاهیم و کند تعریف مجددا است، رسیده او به و بوده گذشته نسل در که را قدیمی نمادهای باید نسلی هر

 فضا از معینی تجربه کننده مشاهده فرد در که ای گونه به فضاست بیان معماری که چرا نماید، تبیین دوباره خود مانز عبارات

 و مصالح فضایی، فرم حجم، مقیاس، دارای شهری متن و زمینه هر (.1376 بیکن،) کند ایجاد آینده و پیشین تجارب با ارتباط در
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 می ارائه را الزم رهنمودهای کالبدی مداخالت نحوه خصوص در طراحان به هک است خود ویژه شهرسازی و معماری شیوه

 آن اطراف محیط به بنا هر ارزش که کند می بیان ارزش، با بناهای و ها بافت حفاظت طرفداران اولین از کامیلوست. دهد

 موجود فضایی ارتباط بلکه باشد نمی مجاورشان خالی فضاهای و بناها کاربری روابط اصلی موضوع نظریه این در. دارد بستگی

 به موضوع این رنسانس معماری در بیکن، ادموند نظر از(. 1385 قدیری،) دهد می قرار توجه مورد را اطراف محیط و بنا بین

 از متشکل تنها نه بصری، ارتباط. است داشته دنبال به را دوره این شهری نمادهای و فضاها موفقیت که شده رعایت خوبی

 با تناسب برای ساختمان (.1389 آسیابی،) باشد می درک قابل که است ساده و ابتدایی ای گونه به بلکه نبوده مرموز یویژگیها

 شکل دقیق تقلید به نیازی و باشد داشته را معینی اساسی و مشترک ویژگیهای بایستی منطقه، بصری وحدت تقویت و زمینه

 اغتشاش که بصری تنوع میان باید. نیست یکنواختی معنی به لزوما زمینه ندرو در طراحی. ندارد مجاور ساختمانهای فرم و

 حائز و اساسی موضوعات از یکی زمینه کیفیت ارزیابی. گذاشت فرق شود، می دیده توان آن در که تنوعی و کند می ایجاد

 تحت معماری در را زمینه( 1980) «گینس مریل» (.Brolin, 1980) شود پرداخته آن به باید که بوده گرایی زمینه در اهمیت

 شود می پرداخته کدام هر معرفی به زیر در که کند می بندی دسته «اقلیمی و فعالیتی فرمی، الگوهای» کلی، موضوع سه

 :(1383 برولین،)

. دگیر برمی در را هارنگ و بافت مصالح، جزئیات، تناسبات، و مقیاس شکل، فضا، مانند عناصری ،فرم: فرمی الگوهای -الف

 یجغرافیای بعد. گیرند رارق استفاده مورد اش زمینه با معماری ارتباط برای توانند می زمان و جغرافیایی بعد دو در عناصر این

 بنا که تاس زمانی -2. درک و دید قابل کامال فاصله در و مجاور بناهای با بنا ارتباط -1 کرد؛ مطرح مقیاس سه در توان می را

. است حصول قابل ای منطقه اسمقی در سایت با اتصال -3. کند می برقرار ارتباط اطراف سایت باکه ، بلمجاور محیط با نه

 .دکن برقرار ارتباط اطرافش محیط با نیز زمان بعد در تواند می بنا بصری، و ای فاصله ابعاد بر عالوه

نه را با زمی ی تواند آن اثرفضای سایت بنا، مرفتار افراد و گروه ها با گردش در  فعالیتها، زمینه در: فعالیتی الگوهای -ب

 .اش مرتبط کند

 دهدمی بروز ... و ها سقف آنها، فرم و احجام فشردگی بازشوها، و رنگها مصالح، در را خود تاثیر اقلیم: اقلیمی الگوهای -ج

 که است وسیعی حیهنا حوزه، هر. شود کشف معمار توسط باید سایت در پنهان ماهیتی عنوان به ها ویژگی این. (1380)توالیی، 

 تعریف زمینه و کلش شناسایی قابل و دقیق و منسجم الگوهای در فضاها و ها توده سازماندهی با آن شکلی فضایی هایویژگی

 بهل -4 الگوها از خاصی انواع -3 فتبا -2 مرکز داشتن -1: از عبارتند حوزه های ویژگی (.1393 دخت، اسماعیل و فیض) شودمی

 .(1)جدول کوچکتر مناطقاشتن د -5

 و عناصر تاثیرگذار یه چند نظریه پرداز درباره ارتباط زمینه و معماریر: خالصه نظ1 جدول

 

 عناصر و شیوه ارتباط نوع ارتباط نظریه پردازمحقق و 

ا
ط بنا با زمینه

رتبا
 

ی(
)زمینه و معمار

 

 رابطه فضایی کامیلوست
ه رابطه ای فضایی است که با محیط ارزش هر بنا ب

 خود برقرار می کند

 ارتباط بصری ادموند بیکن
ارتباط بین ویژگی های ساده و ابتدایی فضاها و 

 نمادهای شهری است

 یکیفارتباط   برنت سی برولین

داشتن تقلید نیست لزوما طراحی در درون زمینه 

 کفایت می کند ویژگی های مشترک

 ی و تنوع توازن()فرق بین تنوع بصر

 مریل گنیس

 یملگوهای فرا -1
 فرم: فضا، شکل، مقیاس، تناسبات، جزئیات، مصالح،

 بافت و رنگ

 رفتار افراد و گروه ها با گردش در سایت بنا لگوهای فعالیتیا -2

 لگوهای اقلیمیا -3
رم فاقلیم: مصالح، رنگ ها، بازشوها، فشردگی احجام، 

 احجام، سقف ها و...
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 در معماری و شهرسازی زمینه گرایی -4-2

 طراحی فرایند در هکنند تعیین عوامل از طرح، های داده و معماری بستر آن، در که است رویکردی واقع در گرایی زمینه

 یک خلق به ستد زمینه آن تاریخی و فرهنگی عوامل و عناصر از تاثیرپذیری و شناخت با معمار آن در که شود می محسوب

 امانج آن به توجه با را احیطر فرآیند از بخشی و دریابد را مکان ویژگی ابتدا باید گرا، زمینه رویکرد با طراح یک. زند می اثر

 مطالعات و کرده پیدا شگرای انسانی ابعاد به تدریج به اما داشته، توجه کالبدی صرفا های جنبه به تر پیش دیدگاه این. دهد

 گرایی نهزمیبه عبارتی،  .(1395 پور، حسین و تمیزی) است داده گسترش جامعه رهنگیف و اجتماعی های بخش در را خود

 به هک حال عین در رو، این از. دارد توجه معاصر، طراحی در آنها بکارگیری و مکان یک خاص ویژگیهای به که است دیدگاهی

در  را موجود زمینه ای مکان کالبدی غیر و بدیکال ارزشهای تداوم صراحت، به توجه می نماید، مکانی تمایز به ضمنی ای گونه

 (توده یا زمینه) شکل یانم ارتباط به که آنجا از دیگر، سوی از و کند نمی نفی را جدید ارزشهای ایجاد حال، این با. نظر دارد

 اصلی رویکرد. دارد شارها نیز کثرت/وحدت اصل به در کنار آن، ،داند می ارزشمند را ارتباط این از حاصل کل و داشته نظر فضا

 (.1383 میرمقتدایی،) است آینده در آنها تداوم و زمینه ارزشهای درک گرایی، زمینه

 و محیط به بلکه د،باشن نمی خود درونی های ویژگی یا نیروها تاثیر تحت شهر، طبیعی اجزای که معتقدند گرایان زمینه

 آنها جوهر به وجهت بدون ها پدیده ابعاد و خواص جستجوی در طفق توان نمی رو این از. هستند وابسته آن پیرامون مجموعه

 بناها مطالعه رویکرد، نای در تحلیل واحد. نگریست باشند، می دخیل آن در نیز دارند قرار آن در که ای زمینه و زمان بعد که

 باشد می عوامل این هب وابستگی به توجه با ها آن در دخالت و تغییر هرگونه و است آن محیطی عوامل با ارتباط در فضاها یا

(Stokols, 1987.)  زیر به  ردد که درگتقسیم می در این ارتباط زمینه گرایی به سه دسته کالبدی، تاریخی و اجتماعی فرهنگی

 اختصار به آنها پرداخته می شود:

 زمینه گرایی کالبدی -الف

 مطالعه محیطی تر سیعو زمینه در بلکه گیرد، نمی قرار مطالعه و ارزیابی مورد تنهایی شهر شکل اجزای گرایی، زمینه در

 زمینه بنابراین. دارد قرار ها مجموعه از مراتبی سلسله در و است ارتباط در شهری بزرگتر نظام با معماری اثر یک. شوند می

 مجموعه رد ساز و ساخت فرآیند به شهرسازان گرایش. است معین ای زمینه در شهرسازی و معماری میان پیوند گرایی

 کند ایجاد بمطلو و زنده کل یک بتواند که است نحوی به هم کنار در کهنه و نو بافتن و قرارگیری معنی به موجود،

(Waterhouse, 1978.) زمینه درون در جدید معماری ورود به مربوط مسائل به نسبت خاصی تعهد با آن، به توجه باید پس 

 و ماندگار کارکرد دارای صورتی در شهری طراحی اما دارد فضا و توده برای خاص الگویی شهری محیط هر. گیرد صورت

 .(Ashihara, 1983) کند ایجاد مثبت همزیستی فضا و توده میان بتواند که است بهتری

 از. است ادهد پاسخ چنین خصوص این در اساسی های پرسش از برخی به «زمینه در معماری» کتاب در( 1980) برولین

 :برد یپ - انتخاب گردد رویکرداگر به عنوان  - مقوله این به شرایط ای اندازه تا توان می اه پاسخ این

 همگنی درجه و جذابیت فرهنگی، تاریخی، اهمیت ابتدا در کند؟ می مشخص را معین ای زمینه ارزش نکاتی چه -الف

 این نبودن جوابگو اب و پرداخته ای منطقه تسن به باشند، ارزش فاقد موارد این که صورتی در. گیرد قرار توجه مورد بصری

 گذار موقعیت در اگر. وردآ فراهم دیگران کار برای ای زمینه آن بصری نتیجه که کرد کار پرتوان ای اندازه به باید نیز، مورد

 کنند زندگی وضعیت آن در تاس قرار که مردمی نمود توجه باید - داشت وجود کهنه و نو بین کشمکش یعنی - داشت قرار

 .دانند می دارتر معنی و زیباتر را یک کدام

 ناهمگن مطلق طورب زمینه اگر کرد؟ باید چه ،نیست بوده و به صورت همگن گوناگون عناصر از ترکیبی زمینه وقتی -ب

 های ونهنم به باید لتحا این در. نمود تجربه آن در را بصری تداوم بتوان که ندارد وجود ای زمینه دیگر که گفت باید است،

 .کرد رجوع است متخصصان اکثر توافق مورد که موفق
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 و ناهمگن ای شتهگذ کردن پاک خاطر به خاص، مواردی در نمود؟ ایجاد زمینه با تندروانه شکافی توان می وقت چه -ج

 . گرفت نادیده را زمینه توان می نمادین، بخشی ارزش

 تنوعی و کند می ادایج اغتشاش که بصری تنوع میان باید شود؟ می یکنواختی باعث لزوما زمینه درون در طراحی آیا -د

 . هستند ایندناخوش آنها دو هر و اند سکه یک روی دو اغتشاش و یکنواختی. گذاشت فرق شود می دیده توازن آن در که

 در ریمعما هزمین که جدید شهری احداث برای شود؟ می عملی شهرسازی وسیع مقیاس در بصری تداوم ایده چگونه -ه

 بصری، تداوم ایجاد یبرا ها شیوه کاراترین از یکی خصوص این در. گرفت نظر در قواعدی نظری لحاظ به باید ندارد، وجود آن

 در که است ای واسطه فضا و است تداوم فضا جوهر زیرا دارند، را فضا در امتداد قابلیت بناها. است یکدیگر به فضا توده اتصال

 ربط موجود زمینه به را جدید سعهتو گاه -1: موجود شهر در توسعه برای اما. کنند می برقرار تقابلم رابطه هم با اشکال آن

 ریمعما گاه -3 گیرد؛ می نجاما سرعت به یا تدریج به ،ها محدوده درون در لبه اتصال طریق از فقط توسعه گاه -2 ؛دهند می

 ندارد، همخوانی چندان یانگرا زمینه ایده با اخیر مورد گرچه. شود یم تزریق آن به آینده از نمادی عنوان به متفاوت کامال ای

 .است تر رایج همه از اما

 به بصری تدوام سح ایجاد نمود؟ پرهیز تغییر گونه هر از باید همسایگی واحدهای در بصری تداوم حفظ جهت در آیا -و

 آسیب بدون غییرت و نوآوری تنوع، که دهند می ننشا نیز تاریخی های نمونه. نیست همسایگی واحد یک کردن نمادین معنی

 حساب به یتخالق برای مستقیم تهدیدی زمینه با رابطه وقتی که است واضح. است پذیر امکان بصری همگنی به رساندن

 (.1380 توالیی،( )Brolin, 1980) داشت نخواهد پی در مطلوب ای نتیجه بنگرند، خصمانه سنت به بخواهند شهرسازان یا و بیاید

 : می گردد ئهارا پیشنهاد چند منظور این به که باشند طراحی برای الهام منشاء تواند می خود زمینه بنابراین،

 .شود تقلید موجود های مایه نقش از کامل بطور -1

 .کنند تجدید را آنها آرایش و گیرند نظر در را هم مشابه اصلی اشکال -2

 (.Tugnutt, 1987) باشند قدیمی بنای بصری تاثیر مشابه که بسازند جدیدی اشکال -3

 زمینه گرایی تاریخی -ب

 و بوده رشد و یرتغی حال در دائم طور به معاصر، جامعه نیازهای با شدن مواجه دلیل به تاریخی های زمینه و شهرها

 احداث(. 1391 ،مظاهریان و تیموری شاه) کند می تغییر دوره هر معماری حضور واسطه به زمان طول در ها آن خصوصیت

 احیای. است رهنگیف میراث از حفاظت با مرتبط های حوزه در اصلی نیازهای از یکی تاریخی های زمینه در جدید ساختارهای

 سبب به قدیمی ناهایب سازگاری و حفاظت. باشد می نیز توسعه نیازمند حفاظت، بر عالوه تاریخی، مناطق و بناها از بسیاری

 عین در و کاهند، می بنا کاربری پذیری انعطاف و کارایی از که هایی بخش تخریب با مقارن آنها، فرهنگی و تاریخی ارزش

 باشند می موارد نای جزو بیشتر، مصارف برای پذیر انطباق و استفاده قابل فضاهای تامین برای جدیدی بخشهای ساختن حال
(Warren et al., 1998 .) 

 گذشته از را خود ای جامعه اگر. دارد عینی درسهایی کنونی شهرسازی برای شتهگذ که اند عقیده این بر گرایان تاریخ

 فرق تنها. است اریخت دارد آنچه ،ندارد طبیعتی کلمه، یک در انسان،. است انگاشته بیهوده را گذشته انسان تالش کند، جدا

 بخواهد اگر انسان پوپر گفته به. شود آغاز اابتد از تواند نمی هرگز انسان تاریخ که آنست طبیعی تاریخ و انسان تاریخ میان

 خورده پیوند نتس به آن توسعه و جامعه جوهر. دهد ادامه را خاصی سنت و بایستد پیشکسوتان شانه روی باید کند پیشرفت

 (.Rowe & Koetter, 1978) است

 معماری» کتاب انتشار. شد مطرح غرب معماری در گرایی زمینه بحث 80 دهه از مشخص طور بهدر اینجا باید گفت، 

 در طراحی زمینه با برخورد نحوه از مختلفی های نمونه به که است حرکت این نتایج جمله از 1980 سال در «گرا زمینه

 فرهنگی میراث بخش همکاری با ایکوموس و ایکروم توسط مشترکی اجالس رم شهر در 1983 سال در. پردازد می معماری

 در ایکروم. شد منتشر فرهنگی میراث های محوطه برای رهنمودهایی شکل به 1993 سال در هحاصل نتایج و برگزار یونسکو

 دارای شهرهای و شهری ریزی برنامه» عنوان با جهانی میراث های سایت برای مدیریت راهنمای کتاب نهم بخش از قسمتی
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 را جهان مختلف کشورهای جهانی میراث مدیران و حفاظتی متخصصان همکاری سال ده حدود نتیجه «جهان در باستانی آثار

 .است داده قرار همگان استفاده معرض در

 اینست گیرد، رقرا توجه مورد تاریخی های زمینه در و مختلف شرایط در کلیدی اصل یک عنوان به بایست می که آنچه

 در که ای تاریخی ینهزم باید هاآن طرح حال عین در ولی کند، بیان و القا را حاضر زمان روح یدبا جدید سازهای و ساخت که

 سنت و ها ارزش اساس رب بناها اینگونه طراحی به مربوط مسائل و ها حل راه. دهد قرار توجه مورد را اند گرفته قرار آن متن

 خواهد تفاوتم غیره و محل با نیهمگ میزان موجود، ساختارهای وضعیت نوع نظر، مورد تاریخی منطقه خاص فرهنگی های

 دقیق های حلیلت از پس جدید ساختارهای طراحی جهت ها حل راه از وسیعی دامنه که آنجا از (.1998 یوکیلتو، و دنفیل) بود

 ساختارهای مامیت برای استفاده قابل و دقیق رهنمودهای ارائه شود، مطرح است ممکن آنها طراحی عناصر تفسیر و زمینه

 ثابت گیرند ارقر توجه مورد بایست می که عواملی زیرا. است ممکن غیر امری تقریبا تاریخی های زمینه تمامی و جدید

 .دهند می قرار طراحان اختیار در را رهنمودهایی جامع صورت به اما نیستند،

 بیعیط منظر در مشخص عناصر، زمین سطح در مهم و طبیعی تغییرات همچون بسیاری عوامل از مکان یک خصوصیت

 ساختمانی های نیکتک مصالح، دسترسی، مراتب سلسله الگوهای و ها خیابان بناها، شکل و مقیاس بناها، سبک و زمان مکان،

 خطوط و اندازها چشم دها،دی بازشوها، تناسبات و نماها روی بر سایه و نور بازی و خالی و پر فضاهای رابطه اجرایی، جزئیات و

ر به حال در زی (.NSW Heritage Office and the Royal Australian Institute of Architects, 2005) شود می ناشی آسمان

 عناصری که در خصوصیات یک زمینه تاریخی دخیل هستند اشاره می گردد:

 ضمن بایست می بلکه شود وجودم های کاربری تضعیف سبب نباید تنها نه جدید پیشنهادی ساختار عملکرد: کاربری -1

 اجتماعی، رهنگی،ف لحاظ به موجود های کاربری بررسی منظور بدین. نماید تقویت را آنها موجود، های کاربری با سازگاری

 و شکل یاس،مق قرارگیری، موقعیت شاخص 4 تاریخی، زمینه کاربری بر عالوه. باشد می اهمیت حائز سیاسی و اقتصادی

 (.1391 ان،مظاهری و تیموری شاه) وجود دارد تاریخی زمینه یک مشخص تاخصوصی تعریف در نیز جزئیات و مصالح

 ها بندی یمتقس ها، گیری جهت ها، نشینی عقب در مشخصی هماهنگی دارای تاریخی زمینه هر: قرارگیری موقعیت -2

 حفظ تاریخی نایب اهمیت با های ویژگی و مصالح آنکه برای جدید الحاق یک جانمایی در. است موجود بناهای بین فاصله و

 های ویژگی از میزان ترینکم که شود گرفته نظر در مکانی باید اول درجه در نشود، اردو آنها به آسیبی یا و نشده پنهان شوند،

 ایجاد در کمتر که مایین در آن قرارگیری توسط تواند می تاریخی بنای روی بر الحاق یک اثر. گیرد قرار تاثیر تحت بنا معین

 محقق بنا پشت در یا دو درجه های جبهه در ارگیریقر با امر این موارد از بسیاری در شود؛ کاسته است سهیم بنا خصوصیت

 با دهایدی و موجود طبیعی منظر باید جدید ساختارهای قرارگیری موقعیت همچنین. (Grimmer & Weeks, 1986) شود می

 طراحی مشخص رمعب یا زاویه یک از شدن دیده جهت ها میدان و بناها ها، یادمان از بسیاری. بشمارد محترم را اهمیت

 (.Orbasli, 2008) گیرند قرار احترام مورد باید شوند می پیشنهاد تغییراتی که هنگامی اندازها چشم این لذا. شوندیم

 این از. دارد بستگی نآ مجاور بناهای با ارتباط در بنا یک ظاهر اندازه به و است نسبی عاملی بنا یک مقیاس: مقیاس -3

 دهد تشخیص را( منطقه بندی دانه و تراکم حجم، ارتفاع، شامل) تاریخی مینهز در غالب مقیاس بایست می جدید طراحی رو

 چشم و دیدها ارزش زا و قرارندهد الشعاع تحت را مجاور تاریخی بناهای که طوری به شود؛ منطبق آن با سازگاری صورت به و

 بنابراین. گردد یزن آن تقویت سبب ،سازگاری ضمن موجود، آسمان خط نزدن برهم بر عالوه تا. کم نکند اهمیت با اندازهای

 نه و کند ویران ار تاریخی مرکز انسانی مقیاس که مرتفع چنان نه یعنی باشد، خود زمینه با توازن در بایست می آن حجم

 احترام با حجمی نکرد لحاظ الحاق یک طراحی در (.1998 یوکیلتو، و فیلدن) باشد ناسازگار آن کلی عملکرد با که تصنعی چنان

 ارتفاع طریق از هرگز یدجد الحاق که طوری به تاریخی، بنای با رابطه در الحاق مقیاس و اندازه کردن محدود تاریخی، بنای به

 کردن کم سبب تواند می د،باش آن از تابعی همیشه و بوده تاریخی بنای با ارتباط در اما نکند غلبه اصلی بنای بر اش اندازه و

 .شود یتاریخ بنای بر الحاق تاثیر
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 طراحی. دهد می تشکیل را آن شکل بنا، یک مختلف های بخش آرایش و تناسبات حجم، جرم، کلی، فرم: شکل -4

 بنای از که ندارد نیازی جدید بنای شکل باشد؛ سازگار مجاور بناهای غالب شکل با بایست می تاریخی زمینه یک در جدید

 تعیین در مهمی نقش است ممکن آسمان خط. باشد ارتباط در آن با بیمناس صورت به باید اما کند برداری کپی خود مجاور

 پیوسته صورت به تاریخی زمینه و جدید ساختار بین ای رابطه یافتن است، مهم آنچه. باشد داشته مجاور بناهای خصوصیت

 انتزاعی های فرم از دهاستفا دارد، جهانی های توصیه با بیشتری سازگاری که ها روش این ترین مناسب از یکی شاید. باشد

 همچنین و شوند می استفاده جدید بنای در که است موجود بناهای ذات و جوهر جوی و جست در انتزاع، رویکرد. است

 ,Guzman Torres) شوند تفسیر و ترجمه جدیدی شیوه به گذشته سبک بیان عین در توانند می که هایی آرایه و جزئیات

2009.) 
 کند می یکی معماری، کل یک قالب در را قدیم و جدید حجم دو که هایی طرح از بایست می اول درجه در رو این از

 بنای در را مشابهی های ویژگی که باشد ای شده ساده معماری های ویژگی شامل است ممکن جدید الحاق. کرد اجتناب

 عناصر بیان با تاریخی بنای خصوصیت هدوبار خلق دنبال به و کند نمی کپی آن از حال عین در اما کند، می منعکس تاریخی

 بنای مقیاس و اندازه از تابعی جدید بنای که زمانی تا رویکرد این. است شده ساده و معاصر ای شیوه به اصلی بنای طراحی

 & Grimmer) رساند نمی آسیب موجود بنای تاریخی خصوصیت به است تشخیص قابل و متمایز واضح طور به و بوده اصلی

Weeks, 1986 .)بصری و فیزیکی جداسازی جهت مناسبی حل راه تواند می ساده، رابطی فضای کردن لحاظ راستا این در 

 .باشد یکدیگر از قدیم و جدید های حجم

 مقیاس، ترکیب، در پیشنهادی مصالح سازگاری از درکی به مناسب، خارجی مصالح انتخاب مطمئنا: جزئیات و مصالح -5

 دامنه و ختمانیسا مصالح معموال ثابت، خصوصیت با مکان یک در. است وابسته آنها درخشندگی و رنگ بافت، الگو، مدول،

 به که هایی رنگ و مصالح باید جدید های طراحی رو این از. دارد وجود تزئینات، و جزئیات در مخصوصا غالبی، رنگی های

 که نمایند ادهاستف هایی رنگ ترکیب با مصالحی از و دهند تشخیص را اند شده استفاده مجاور بناهای در و محلی صورت

 تاریخی بنای مصالح به شبیه عینا که نیست الزم پیشنهادی مصالح .شود می سبب مجاور بناهای با را بیشتری هماهنگی

 نسبت که باشند متفاوت درآنق نباید دیگر طرف از اما شوند، استفاده مرجع یک عنوان به و بوده هماهنگ باید آنها بلکه باشند،

 (.Grimmer & Weeks, 1986) کنند منحرف تاریخی بنای از را دید و بوده برجسته تاریخی بنای به

 امروز آثار از که گونه آن. دارند را ای عمده نقش آن تعریف در نیز بنا هر جزئیات و ها آرایه خارجی، مصالح بر عالوه

 با جدید های ساختمان ارتباط ایجاد در عنصر ترین اهمیت کم ها بندی آرایه که شود می تصور عموما آید می بر معماری

 بصری رابطه ایجاد برای مطمئنی روش غالبا آن، از حاصل تداعی و بصری بافت ها، آرایه اما ،هستند قدیم های ساختمان

 بایست می ند،دار منطقه خصوصیت در مهمی نقش که جزئیاتی رو این از(. 1980 برولین،) می باشد ساختمان میان سازگار

 موقعیت و یکپارچگی تمامیت روی بر جدید بنای تاثیر ،بایست می جدید ساختار طراحی در اولیه مالحظه .شوند مشخص

 ,Orbasli) باشد گیرد، می قرار تاریخی سازه نزدیکی در که جدیدی بنای فنی مالحظات درک طریق از مجاور، تاریخی بنای

2008.) 

 هنگیزمینه گرایی اجتماعی فر -ج

 آن از ازتابیب شده ساخته شکل که آفریند می را قواعدی مجموعه فرهنگ که معتقدند فرهنگی اجتماعی گرایان زمینه

 معنی خود یطمح به مشترک ننمادی های نظام و بینی جهان باورها، ها، ارزش مجموعه یعنی فرهنگ، کمک به مردم. است

 و انیانس خصوصیات درک ،مکان نظریه اساس (.Rapoport, 1977) کنند می تبدیل مکان به را خالی فضای و دهند می

 هم مکان، یویژگ (.Schultz, 1980) شود می نامیده مکان یابد می فرهنگی محتوای فضا وقتی. است کالبدی فضای فرهنگی

 وظیفه. شود می ایجاد نزما مرور اثر بر که را فرهنگی روابط هم و گیرد می بر در است رنگ و بافت شکل، دارای که را اشیایی

 استفاده نتظاراتا و نیازها کالبدی، فرهنگی، زمینه میان را تناسب بهترین که است، پایداری های مکان ایجاد شهرسازان

 .آورد فراهم کنندگان
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 معنی و شناختی نزبا روشهای از رو ازین و است دشواری کار دهد می شهر به انسان که ای معانی بازیابی برای جستجو

 متنی شهری لشک شناسی، معنی در و آنست متن شهر که است زبانی معماری شناسی، انبز در. نده اکرد استفاده ناختیش

 روی تشبیه و وژیآنال نوعی به کنند، ایجاد ارتباطی انسجام شهر شکل در آنکه برای شهرسازان. شود تفسیر باید که است

 ساختاری های قیاس نهزمی در ها تحقیق زمره در مطالعات این. اند کرده هتشبی بصری زبان به را شهری الگوهای و اند آورده

 تشکیل برای لماتک یا شهر شکل اجزای میان رابطه آنها، نظر به. دهد می تطبیق شهر ساختار با را زبان ساختار که است

 متشکل تواند نمی بانز. کند راضی معنی تولید لحاظ به را مخاطب که باشد ای گونه به باید جمالت یا ها کل از مراتبی سلسه

 را جمله کل بلکه دکنن نمی ترجمه واژه به واژه سازند، می را ها جمله که ییها واژه ها انسان. باشد پراکنده اجزای از

 سازد می را معنی که چیزی مهمترین. کنند می درکرا  آن از تری وسیع معنی، ها واژه متقابل رابطه طریق از و خوانندمی

 گسستگی خاطر به امروز شهرهای. است شده وارد نشانه آن بندی ترکیب در که است بیان یا گفته کل بلکه نیست، هنشان

 (.King, 1996) اند کرده ایجاد مشکل ،شوند می درک معانی که ای شیوه در ،ها واژه میان رابطه

 شکل ینا. دارد را خود خاص نطقم انسان ساخته دست شیء یک طراحی غالبا که دهد می نشان فضا اجتماعی منطق

 به شیء یک البغ در مصالح یا عناصر و بوده نظر در عملکردی اهداف اول مرحله در: است شده انجام مرحله چند در گیری

 یعنی دوم بعد کار، ینا انجام از پس. یابد تحقق اهداف از ای مجموعه یا شده تعریف کامال هدف یک تا اند شده متصل یکدیگر

 به عملی بردهایکار از بیش اهمیتی توانند می ها شکل تغییر یا تزئینات که است این منظور. شود می اضافه آن به سبک

 یک از بعدی هچ داده شود تشخیص که است دشوار گاه. شوند وارد معنی یا فرهنگی هویت عرصه به و دهند ها ساخته دست

 به داری معنی و بودن مفید یا عملی استفاده به عملکردی ی؟دار معنی یا عملکردی: شود می مربوط ای عرصه چه به شکل

 شود، می باعث افض بودن هدفمند. است فرهنگی های هویت تداوم و شناخت برای ابزاری که شود می مربوط اجتماعی کاربرد

 معنی فکش تفهم، (.Hillier & Hanson, 1984) شود ایجاد شهرها در اجتماعی معنی و عملکرد میان خاص ای رابطه که

. ندارد وجود اشد،ب فارغ فرهنگی خاص معنای از که واقعیتی. هاست نشانه درک طریق از خاص ای زمینه در عملی یا رویداد

 شهر راپوپورت ظرن به. اند قائل آن برای معنایی چه ،فرهنگ آن در دریابند که است میسر زمانی کالبدی پدیده یک تحلیل

 ای گونه به را شهر شکل اجزای که است مهم بنابراین. است مشترک معنی فاقد اما وست،روبر معانی کثرت با گرچه معاصر

 است پذیر انامک فرهنگ به مراجعه با تنها مشترک معنی این دریافت و باشند داشته مشترک معنی هم با که ردک متصل

(Rapoport, 1977). 

. دهد قرار خود راحیط فرآیند از بخشی آنرا و دریابد را مکان یک ویژگیهای باشد قادر باید گرا زمینه شهرساز و معمار

 باید خود باشد، اشتهد هماهنگی موجود ساختمانهای با باید اینکه بر عالوه ساختمان هر که اند عقیده این بر گرایان زمینه

 موجود وضع که راچ نیست، گذشته از صرف تقلید معنای به گرایی زمینه. باشد آینده ساختمانهای برای مناسب ای زمینه

 در موجود مفاهیم از هاستفاد با باید طراحان و معماران و بوده بنا ساخت زمان در علم پیشرفت میزان بیانگر واقع در سایت

 اساس بر بنایی هر یمعمار نوع این در (.1394 ایمانی،) بگذارند نمایش عرصه به را خویش زمان دستاوردهای و تکنولوژی سایت،

 دیگر روهیگ. گردد می اجرا و طراحی سایت آن خاص شرایط و اقلیمی کالبدی، تاریخی، اجتماعی، نگی،فره های زمینه

 گسترده و جامع آگاهی کی از بازتابی را آن وابسته موضوعات و گرایی زمینه واقع در و آینده از تصویری را گرا زمینه معماری

 (.Stokols, 1987) دانند می زمینه از

 حساسیت. نیست اطراف زمینه با توازن و هماهنگی ایجاد معنای به همواره معماری بودن گرا زمینهباید توجه داشت، 

 حاصل مکان یک در حضور با تنها که مکان حس یا سایت احساسی و ذهنی فیزیکی، ویژگیهای از او درک میزان و معمار

. باشد خطرساز ای اندازه تا تواند می امر این چند هر. کند ایجاد و درک بهتر را ارتباط این تا کند می کمک معمار به شود،می

 وایزربرگ،) شود می تعریف و تبیین معمار فکری فلسفه به بسته زمین یک استعدادهای که دارد وجود شبهه این همواره زیرا

 محیط و اختمانس میان ارتباط ایجاد به تمایل و آینده در ساختمان یک توسعه امکان ،اینجا در گرایی زمینه اما (1378
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 و اجتماعی فرهنگی، های زمینه جمله از محیطی عوامل تمام دربرگیرنده پیرامون محیط یعنی. است شده تعریف آن پیرامون

 .(2)جدول (1388 دیگران، و شایان) می باشد طرح تاریخی

 
 رددگنمونه پیشنهاداتی که در هر مورد ارائه می صه ای از خال، مفاهیم و در معماری و شهرسازی: انواع زمینه گرایی 2 جدول

 

 و روش ها پیشنهادات مفهوم نوع

ی
شهرساز

ی و 
ی در معمار

زمینه گرای
 

زمینه گرایی 

 کالبدی

زمینه گرایی ای که تداوم بصری 

را بر اساس الگوی خاص توده 

 شهری ایجاد نماید

 طور کامل نقش مایه ها را تقلید کردب -1

 مودیش آنها را مجددا اجرا نشابه هم را در نظر گرفته و آرااشکال م -2

 شکال جدیدی ساخت که مشابه تاثیر اثر قدیمی ها گردد ا -3

زمینه گرایی 

 تاریخی

زمینه گرایی ای که از گذشته 

درس گرفته و با احترام به آن، 

 سنت خاصی را دنبال کند

ی
خ

ی تاری
صر زمینه گرا

عنا
 

تضعیف نشده و آن را تقویت نمود  اربری موجودککاربری:  -1

 )کاربری فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی(

کانی در نظر گرفته شود که کمترین میزان م -موقعیت: الف -2

ا وجود رممنظر طبیعی  -تاثیر را روی بنای تاریخی داشته باشد. ب

 یدهای با اهمیت را از بین نبردد -محترم شمرد. ج

 ارتباط با بنای مجاور ملی نسبی است که درمقیاس: عا -3

باید از  -سنجیده می شود. )ارتفاع، حجم، تراکم و دانه بندی(. الف

چشم  وارزش دیدها  -نظر مقیاس با بنای تاریخ سازگار بود ب

ر الحاق از نظ -ط آسمان شود دخباعث تقویت  -اندازها کم نشود ج

مقیاس در  -باشد ه ارتفاع و اندازه احساس غلبه بر بنا نداشته

 ارتباط با بنای تاریخی باشد.

کل و آرایش بناهای تاریخی مجاور شسازگاری با  -شکل: الف -4

 -اد رابطه بین ساختار جدید و زمینه تاریخی جیافتن و ایج -ب

یه یر جزئیات و آراترجمه و تفس -استفاده از فرم های انتزاعی د

و حجم جدید و قدیم در رهیز از یکی نمودن دپ -های گذشته ه

ابط ساده جهت جداسازی رایجاد فضای  -قالب یک معماری و

 فیزیکی و بصری بین بنای جدید و قدیم

ح خارجی مناسب سازگار انتخاب مصال -فال: مصالح و جزئیات -5

 ی بینهماهنگی رنگ -با ترکیب، مقیاس، الگو، بافت، رنگ و... ب

نای جدید رنگ مصالح ب -ج مصالح جدید و محلی بناهای مجاور

 -دنباید آنقدر متفاوت بوده که به بنای تاریخی ارجحیت یابد 

ری تشخیص جزئیات و آرایه های منطقه تاریخی و ایجاد رابطه بص

 بین جدید و قدیم

زمینه گرایی 

 اجتماعی فرهنگی

زمینه گرایی ای که توسط 

مجموعه ارزش ها، باورها، جهان 

به  بینی و نظام های مشترک

محیط معنی میدهد و فضا را به 

 مکان تبدیل می کند

ف بین زمینه فرهنگی، کالبدی، نیازها و انتظارات مصر ایجاد تناسب -1

 کننده

 عایت منطق خاصی که در دست ساخته های انسان وجود داردر -2

 بین عملکرد و معنی اجتماعی )عملکردی و معنی داری( ایجاد رابطه -3

هر به وسیله فرهنگ به گونه ای که معنی شکل ش متصل کردن اجزای -4

 مشترک داشته باشد

 

 در معماری و شهرسازی منطقه گرایی -4-3

 این از و دارد تاکید مکان خاص خصوصیات و ها ویژگی حفظ بر که است انتقادی و تحلیلی دیدگاهی گرایی، منطقه

 مخالفت مورد آنچه ندارد، تناقضی مدرنیته با گرایی قهمنط. گیرد می قرار الملل بین سبک و شدن جهانی مقابل در لحاظ
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 اولین برای رویکرد این (.Ozkan, 1985) است المللی بین سبک به گرایش بلکه نیست مدرنیسم شد، واقع گرا منطقه معماران

 مد را پروژه راستقرا مکان ویژه خصوصیات خود، کارهای در که شد مشاهده معماران برخی آثار در 1970 دهه اواخر در بار

 خصوصیات مقابل در منطقه خاص هویت برای که طراحی در است رویکردی گرایی منطقه ترتیب، این به .دادند می قرار نظر

 گرایی منطقه اصلی رویکرد. نیست جهانی تاثیرات پذیرش مانع امر این اما (.Tzonis, 2003) است قائل اولویت جهانی عام

 در ها انسان که جا آن از دیگر عبارت به. است مکانی ویژه های مشخصه و خصوصیات و یجهان تمدن تاثیرات دادن آشتی

 آورند دست به دو آن تعامل از شناختی باید هستند نیز جهانی فرهنگ آورنده وجود به و وارث ای منطقه فرهنگ تملک عین

(Frampton, 2000.) از مستقل و بوده خودی های ویژگی دهنده انعکاس باید معماری که دارند عقیده نظریه این طرفداران 

 عنوان به انتقادی گرایی منطقه اصطالح معاصر، معماری در. باشد کشور یک در تاریخ و سنت منطقه، تعریف احساسی دیدگاه

 (.1383 میرمقتدایی،) شد گرفته بکار توسعه حال در کشورهای در مدرن معماری تبیین نظری زیربنای

 پیچیده یوندهایپ به هم موضوع این. است منطقه مفهوم به توجه با معماری، درباره نظر جدیدت گرایی، منطقه وظیفه

 بردن سود عین رد تنوع ایجاد گرایی، منطقه هدف. محیطی زیست مسائل و اکوسیستم تعادل به هم و شود می مربوط انسانی

 و المللی بین شترکم زندگی به همزمان توجه ما، روزام اساسی مساله دیگر، تعبیر به (.Tzonis, 2003) است جهانی مزایای از

 تضاد و یاییپو این. است دائمی حرکت و پویایی جهانی، محلی پیوند این حاصل (.Lang, 1997) است محل خاص های ویژگی

 برای ملیع روشی اکنون. شد نخواهد نظمی بی و اغتشاش به منجر و شده تجدید یکپارچگی و وحدت چارچوب در ظاهری

 (1383 میرمقتدایی،) نمود تدوین زیر موارد مانند سواالتی به پاسخ مبنای بر توان می را منطقه یک کالبدی هویت رزیابیا

 :(3)جدول

 ..(. و شهری طراحی ،معماری ارزشهای زمین، شکل اقلیم،) آن کالبدی خصوصیات و منطقه تعریف -1

 ریشه مرفولوژیاز نظر  شهر کالبد سازنده اجزای تعیین -2

 تحول و تداوم وجود و خودی و غیر های حوزه به تعلق نظر از شهر کالبد سازنده اجزای ارزیابی -3

 منسجم کل یک به دادن شکل هدف با کالبدی اجزای ارتباط توانایی ارزیابی -4

 
 شده است : چند نمونه تعریف از منطقه گرایی ای که در معماری و شهرسازی بررسی3 جدول

 

 تعریف منطقه گرایی محقق و نظریه پرداز

ی و 
ی در معمار

منطقه گرای

ی
شهرساز

 

 سها اوزکان
دیدگاهی تحلیلی و انتقادی است و بر حفظ ویژگی ها و خصوصیات خاص 

 مکان تاکید دارد

 الکساندر ژونیس
دم رویکردی در طراحی است که هویت منطقه را بر خصوصیات عام جهانی مق

 می داند

 کنت فرمپتون
نگ آشتی دادن تمدن های جهانی با خصوصیات ویژه مکانی است )تعامل فره

 منطقه ای با فرهنگ جهانی(

 مهتا میرمقتدایی
ز اباید منعکس کننده ویژگی های خودی و مستقل  منطقه گرایانه معماری

 دیدگاه احساسی کشوری باشد

 

 گیری نتیجه -5

 های طراحی فرآیند در الزامات از یکی به پایدار طراحی خاک، و آب حیاتی منابع ودگیآل به توجه با امروزی دنیای در

با توجه به این . اندازد می مخاطره به زمین روی بر ه راآیندهای  نسل زندگی آن به توجه عدم که است گردیده تبدیل شهری

 ها انسان زندگی در مصنوع و طبیعی محیط ینب پذیری انطباق و تعادل باعث که پردازد می مسائلی به پایدار معماریکه 

 طراحی فرآیند در گرایی زمینه و زمینه تاثیرچنانچه مشاهده شد، . شود می متضمن را انسانی محیط و زمین سالمت شود،می
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و  ماریمعدر  کالبدپرداختن به . نمود اشاره آن بحث مورد نکات و کالبد تاثیر به توان می کهدارد  بر در را متعددی موارد

 ایجاد را زنده و پایدار کل مجموعه یک که آمیزد هم در چنان را شهری کهنه و نو بافت که دارد می آن بر را طراح ،شهرسازی

 از یکی عنوان به را ی وسیع تریپیرامون محیط در سایت قرارگیری و جغرافیایی اهمیت نیز گرایی منطقه ،میان این در. کند

 طرح بستر مطالعه به خود، سواالت از بسیاری پاسخ دنبال به طراحی جهت معمار. دهد می ننشا آن به ،اصلی های شاخصه

 و همگن عناصر ترکیب به منطقه، مردم زندگی وضعیت و فرهنگی ای، منطقه تاریخی، ارزش سازی روشن با که پردازد می

 مانند مثبتی نکات از استفاده سایت، یفضا در طرح کاربرد نمودن مشخص با و می یابد دست ،بستر بصری تداوم و ناهمگن

 . می نماید ایجاد بستر با همساز ای بصری بافت و داده قرار نظر مد را مصالح مقیاس، شکل، بافت، رنگ،

 برای ای زمینه یندهآ در، آنهامانند  باید نیز خود موجود، بناهای با سازگاری بر عالوه ها ساختمان، تفاسیر این با

 زمینه که ،حیطه این در مهم مقوله دو ضرورت بر تاکید به منجر نکته این رعایت. باشند شهری ناهایب دیگر با هماهنگی

 به احترام با لبدیکا و فرهنگی اجتماعی تاریخی، مقوله سه درخود آن ها  که ،کند می بیان را است گرایی منطقه و گرایی

 در. ندا داشته آینده و حال گذشته، در بصری تداوم یجادا و شهری پایداری در سعی پیشین، باورهای و ها ارزش گذشته،

 تبدیل ها شاخصه نتری اصلی از یکی به شهرسازی و معماری هایحطر در گرایی زمینه کارگیری به ضرورت به توجه نتیجه

 عوامل یازگارس و طرح ساخت روند و گیری شکل بر زمینه تاثیر فرآیند و طرح بستر با طراحی ارتباط آن، وجود که شده

 متعددی ریخیتا های بافت دارای ایران مانند کشورهایی که حقیقت، این با. سازد می آشکار شهری فضای در را متعدد

 جوهره با محیطی سوی به را شهرسازی های طراحی تاریخی، های ارزش حفظ و تاریخ از استفاده با بایستی باشند،می

 بیش را اجتماعی تناسبات و دارند نگه زنده ها آن در نیز را زمان روح تاریخی، تسای از نگهداری بر عالوه و داده سوق فرهنگی

 های ویژگی فظح با شهری، های طراحی در نیز گرایی منطقه نظرگیری در ضرورت این دنبال به. نمایند دار معنی پیش از

 و وحدت اب پایدارتر، محیطی به را شهری فضای محیطی، زیست مسائل در نو سبک دادن دخالت و ای منطقه جغرافیایی

 .کندمی مبدل بیشتر یکپارچگی

 

  :راجعم
 .هله طحان انتشارت: تهران شهری، محیط بیان و درک ،1389، محمد آسیابی،

 .سما ای هحرف و فنی آموزشکده: همدان پایدار، معماری همایش اولین پایدار، معماری و گرایی زمینه ،1388، زهرا احمدی،

 نشریه معماری، دهی رنامهب فرآیند در گرایی زمینه جایگاه تقویت جهت زمینه با سازگاری مختلف رویکردهای بررسی ،1394، الناز ایمانی،

 .44-29 صص ایران، شهرسازی و معماری علمی انجمن

: تهران یالدی،م 81 قرن هفتم دهه تا 33 قرون اواخر: اول جلد معاصر، شهری طراحی نظری مبانی تحلیل ،1388، حسین سید بحرینی،

 .اول چاپ تهران، دانشگاه انتشارات

 .خاک نشر: اناصفه رضازاده، راضیه ترجمه قدیم، با جدید های ساختمان سازگاری گرا، زمینه معماری ،1383، سی برنت برولین،

 روابط توسعه و یمتحک اجتماعی تعامالت بر تاثیرگذار های مولفه ارزیابی و شناسایی ،1392، ارسالن طهماسبی، مصطفی؛ فر، بهزاد

 .28-17 صص ،25 شماره نظر، باغ مجله سنندج، :مطالعه مورد نمونه ،شهری های خیابان در شهروندی

 .رانای معماری و شهرسازی تحقیقات مطالعات مرکز: تهران طاهری، فرزانه ترجمه شهرها، طراحی ،1376، ادموند بیکن،

 پژوهشی علمی کنگره ینسوم سنتی، های بافت بر آن تاثیر و گرا زمینه معماری مفهوم سیبرر ،1395، آناهیتا پور، حسن منوچهر؛ تمیزی،

 .ایران شهری مدیریت و فرهنگ معماری عمران مهندسی حوزه در نوین های افق

 .43-34 صص ،10 شماره زیبا، هنرهای مجله شهرسازی، در گرایی زمینه ،1380، نوین توالیی،

 و معماری زیبا نرهایه نشریه تاریخی، زمینه در جدید ساختارهای برای طراحی رهنمودهای ،1391، حامد مظاهریان، یلدا؛ تیموری، شاه

 .40-29 صص ،4 شماره ،17 دوره شهرسازی،

 بومی غیر معماران آثار رد گرایی منطقه تحلیل بیگانه، زمینه در طراحی مفاهیم ،1388، داراب دیبا، علیرضا؛ فر، عینی حمیدرضا؛ شایان،

 .60-49 صص ،28 شماره زیبا، هنرهای مجله فارس، خلیج حوزه مسلمان کشورهای رد
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 چهارم، جلد یران،ا شهرسازی و معماری تاریخ کنگره مقاالت مجموعه معاصر، دوران در معماری آموزش به نگاهی ،1374، زهرا طاقی،

 .فرهنگی میراث سازمان: تهران

 با عماریم بناهای به بخشی هویت جهت ساخت نوین های تکنولوژی تحلیلی شناسیتبار ،1393، مریم دخت، اسماعیل محسن؛ فیض،

 .195-173 صص ،38 شماره شهری، مدیریت فصلنامه گرایی، زمینه رویکرد

 چاپ و انتشارات سسهمو حناچی، پیروز ترجمه جهانی، میراث های محوطه برای مدیریت راهنمای ،1998، یوکیلتو یوکا، برنارد؛ فیلدن،

 .تهران گاهدانش

 .فرهنگی های پژوهش دفتر: تهران تاریخی، های محیط در جدید ساختارهای ،1385، بهرام قدیری،

 دانشگاه ارتانتش سوم، چاپ فر، عینی علیرضا ترجمه محیط، درک در رفتاری علوم نقش معماری نظریه آغرینش ،1386، جان لنگ،

 .تهران

 .سروش انتشارات: تهران تجسمی، هنرهای صورم فرهنگ ،1389، حبیب معروف، پرویز؛ مرزبان،

 هنرهای ریهنش ایران، اسالمی معماری معنوی های ساخت ژرف در جستجو: اسالمی معماری حکمت ،1383، جواد محمد نژاد، مهدوی

 .66-57 صص ،19 شماره زیبا،

 .26-17 صص ،19 شماره زیبا، یهنرها نشریه شهرها، کالبدی هویت ارزیابی و شناخت معیارهای ،1383، مهتا میرمقتدایی،

 .خاک نشر: اضفهان ششم، چاپ نژاد، احمدی محمد ترجمه معماری، در پایه مفاهیم ،1385، ادوارد وایت،

 .روزبه انتشارت: تهران والفی، مهدی مترجم نبوغ، اسطوره فراسوی خالقیت ،1378، رابرت وایزربرگ،

 .28-21 صص ،1 شماره هنرسو، نشریه شهر، سیمای در مهم یاصل مثابه به شهری طراحی ،1388، هاشم نژاد، هاشم
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